Vragenlijst
Bijgaande vragenlijst dient om te onderzoeken of het voor jou als cliënt veilig is
gemasseerd te worden, of dat je in de risicogroep valt. Je hebt mogelijk een grotere
kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan
anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op
leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. Val je in deze categorie is
het niet verstandig gemasseerd te worden.
Wil je dit formulier voorafgaand aan de afspraak doornemen? Indien je bij deel 1
ergens ja invult, behoor je tot de risicodoelgroep en kunnen we in overleg bekijken of
de afspraak kan doorgaan. Indien je bij deel 2 ergens ja invult, mag ik je niet
masseren en vraag ik je de afspraak af te zeggen/verzetten. Indien het veilig is om je
te laten masseren, vul ik dit formulier op de afspraak met jou in.
Ik heb beroepsgeheim en ga uitermate zorgvuldig om met je gegevens volgens mijn
privacyreglement. Dit is ook bijgevoegd.
Mocht je nog vragen hebben of twijfel je of de behandeling kan doorgaan, neem dan
contact op met Pascal Wiersma, telefoonnummer: 06 14351392
Naam cliënt:
Geboortedatum:
Datum massage:
Deel 1: Behoor je tot de risicodoelgroep zoals toegelicht hieronder?
Ja
Nee
1.
Ben je 70 jaar en ouder?
2.
a. Heb je een chronische luchtweg- of longprobleem en daar zo veel last van
dat je onder behandeling van een longarts bent en/of medicatie gebruikt?
3.
a. Ben je chronische hartpatiënt?
b. Heb je daar zoveel last van dat je onder behandeling bent van een
cardioloog?
4.
a. Heb je diabetes mellitus (suikerziekte)?
b. Heb je complicaties en/of medicatie?
5.
Heb je ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie?
6.
Heb je een verminderde weerstand tegen infecties?
Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen
gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of
stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt
die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een
verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen.
Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling.
Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van
een arts.
7.
Heb je een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling is van een arts of met
een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.

8.
9.

Heb je een ernstige leverziekte?
Heb je ernstig overgewicht (BMI > 40)?

Deel 2
9.
Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf
38 graden Celsius)?
Ja
Nee
10.

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Ja
Nee

11.

Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en
is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Ja
Nee

12.

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met
een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad
met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Ja
Nee

Ik heb de vragen naar waarheid ingevuld en ben mij bewust dat ondanks alle
genomen voorzorgsmaatregelen de kans blijft bestaan, hoe gering ook, dat je besmet
raakt. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.
Ja

Nee

Voor akkoord getekend / doorgenomen met masseur

Datum:

